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Košice 28.08.2020
MK! A/20201l4280-04/IV -MIS

MESTO KOŠICE 

ROZHODNUTIE

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, v súlade s ust. § 81 ods. 3
stavebného zákona a ust. § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov

vyzýva

navrhovateľa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Čiernomorskej ulici č. 2
v Košiciach, v zastúpení správcom bytového domu: BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice,
so sídlom Gemerská Č. 3, Košice, ktorý dňa O 1.06.2020 požiadal tunajší stavebný úrad o vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu:

"Zateplenie bytového domu a odstránenie systémových porúch bytového domu,
. na Čiernomorskej ulici č. 2 v Košiciach"

- zmena dokončenej stavby bytového domu so súpisným číslom 1382, ktorý je umiestnený na
pozemku parcelné číslo 3981 v katastrálnom území Jazero (evidovanom v registri "e"), aby
v lehote 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia odstránil závady, ktoré bránia riadnemu
užívaniu stavby:

uviesť stavbu do súladu s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom
v stavebnom konaní, resp. predložiť výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku
ktorým došlo počas uskutočňovania stavby spracované oprávnenou osobou,
kladné stanovisko dotknutého orgánu - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru v Košiciach, Požiarnicka 4, .Košice, ktorý chráni verejné záujmy z hľadiska
požiarnej ochrany.

Zároveň tunajší stavebný úrad začaté kolaudačné konanie stavby podľa ust. § 81 ods. 3
stavebného zákona v spojení s ust. § 29 správneho poriadku

prerušuje.

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 26 správneho poriadku oznamuje verejnou vyhláškou.
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Odôvodnenie

Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Čiernomorskej ulici Č. 2
v Košiciach, v zastúpení: BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice, so sídlom Gemerská Č. 3, Košice,
podal dňa 01.06.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu
pod názvom: .Zatepleaie bytového domu a odstránenie systémových porúch bytového domu,
na Čiernomorskej ulici Č. 2 v Košiciach" - zmena dokončenej stavby bytového domu so
súpisným číslom 1382, ktorý je umiestnený na pozemku parcelné číslo 3981 v katastrálnom
území Jazero (evidovanom v registri "C"). Dňom podania návrhu bolo kolaudačné konanie
stavby začaté.

Na predmetnú stavbu bolo dňa 22.02.2010 pod číslom A/2009118375-06/IV,
A/20 1 0/02607 -04/IV vydané stavebné povolenie Mestom Košice, pracoviskom Košice - Juh,
Smetanova Č. 4, Košice, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2010. Listom pod číslom
MKlA/2017/20359-01/IV zo dňa 19.10.2017 bol predlžený termín na dokončenie stavby.

Dňa 08.06.2020 tunajší stavebný úrad oznámil svojím oznámením pod
Č. MK! A/2020/14280-0 lIIV -MIS začatie kolaudačného konania všetkým účastníkom konania
a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 14.07.2020.

Vo vedenom konaní, tunajší stavebný úrad prerokoval návrh podľa ust. § 81 ods. 1
a uskutočnilohliadku stavby, pri ktorej bolo zistené, že stavebník zrealizoval stavebné práce na
stavbe, ktoré pozostávajú zo zateplenia bytového domu kontaktnýrn zatepľov acím systémom
a s tým súvisiace stavebné práce. Pri realizácii tejto významnej obnovy byto ého domu došlo
k zmenám oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
Vnútorné priestory neboli zateplené zatepľovacím materiálom tak, ako to bolo navrhované
v projektovej dokumentácii stavby. Po preskúmaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
v kolaudačnom konaní vedenom v súlade s §§ 76-81 stavebného zákona a na základe výsledkov
z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, tunajší stavebný úrad dospel
k záveru, že je potrebné stavbu uviesť do súladu s projektovou dokumentáciou, overenou
stavebným úradom v stavebnom konaní, respektíve predložiť výkresy, v ktorých sú vyznačené
zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ktoré budú spracované oprávnenou
osobou a z požiarneho hľadiska odsúhlasené dotknutým orgánom - Okresné riaditeľstvo
hasič ského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, Košice.

K zrealizovaným zmenám tunajší stavebný úrad uvádza, že tieto zmeny sa podstatne
neodchyľujú projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní -
nezmenilo sa umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani
dispozičné riešenie (§ 21 vyhlášky 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona), preto v zmysle ust. § 81 ods. 4 stavebného zákona, tieto zmeny tunajší
stavebný úrad môže spojiť s kolaudačným konaním o zmene stavby (§ 68 stavebného zákona).

Po takto zistenom stave veci tunajší stavebný úrad týmto rozhodnutím vyzval
navrhovateľa na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu stavby.

Tunajší stavebný úrad zároveň upozorňuje navrhovateľa, že ak v stanovenej lehote
nebude z jeho strany zjednaná náprava požadovaným spôsobom, stavebný úrad konanie podľa
ust. § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastaví.

Prihliadnuc k uvedenému bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa ust. § 29 ods. 3 správneho poriadku
nemožno odvolať. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podania neplynú.

povere

Doručí sa:
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Čiernomorskej ulici Č. 2 v Košiciach,

v zastúpení: BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice, so sídlom Gemerská Č. 3, Košice
(navrhovateľ)

2. Vlastníci stavby bytového domu na Čiernomorskej ulici Č. 2 v Košiciach, sa upovedomujú
formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli stavebného úradu formou zverejnenia
na internetovej stránke Mesta Košice (www.kosice.sk)

Na vedomie:
l. Ing. Jolana Lengyelová, Na sihoti Č. 6, Košice (projektant)
2. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Požiarnická č. 4, Košice
3. Správa mestskej zelene, Rastislavova Č. 79, Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice
5. Vlastníci stavby bytového domu na Čiernomorskej ulici Č. 2 v Košiciach, sa upovedomujú

aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli MČ Košice - Nad jazerom a na
verejne prístupnom mieste bytového domu, ktorá má len informatívny charakter (zabezpečí
BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice)

Vybavuje: Ing. Mišáková 055/7208029

Vyvesené: ? tJ. r/t7~O Zvesené: .iZ.}, f1, ';tJ.,zO 

I\1ESTS r- Á ČASŤ
Pečiatka, podpis ~ c: -........... šice-

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na
webovom sídle prevádzkovatel'a www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovatel'a.


